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اطلس طبیعت گردى قزوین تهیه 
مى شود.

جهش تولید در زراعت چوب با 
واگذارى زمین هاى ملى

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شهرستان 4www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

پهلو گیرى پنجمین کشتى حامل 12 هزار تن برنج
 در اسکله بندر بوشهر 

شفاف سازى 100 درصدى احجام 
آب استحصالى در آبفاى جنوب 

غربى انجام شد

حمایت بنیاد برکت از طرح هاى 
شیالتى در گلستان؛ مزارع پرورش 
ماهیان خاویارى ایجاد مى شود

آگهى مفقودى
ســند کمپانى،برگ سبز و کارت ماشــین خودروى سوارى سیتروئن   به رنگ آبى 
روشــن متالیک ســال 2007 به  شــماره موتور  شــماره شاسى 
 و شــماره پــالك 538 ص 63 ایــران 55 به نــام خانم فائزه 

نورى  نجفى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
*****************************************************************

برگ ســبز خودروى ســوارى رانا   به رنگ سفید روغنى مدل 1391 به شماره 
موتور  وشــماره شاســى   و به شماره پالك 
765 ج 15 ایران 18 متعلق به خانم فرح بهرامى سعادت به شماره ملى 3932640217 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
*****************************************************************

ســند خودروى سوارى پژو تیپ  بنزینى سفید-روغنى مدل 96 به شماره 
انتظامــى 937ص83 ایــران 49 بــه شــماره موتور   و شــماره شاســى 
 به نام رضا سبز پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. یاسوج
*****************************************************************

مجوز حمل ســالح شــکارى ته پــر یک لول مــدل گلنگدنى کالیبر 7/92  به شــماره 
بدنــه 1887 ســاخت ایران به نام آقــاى خدا مراد روزبان فرزند على باز به شــماره ملى 

5999630673 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
*****************************************************************

ســند کمپانى و برگ ســبز یک دستگاه خودرو ســوارى رنو تندر لوگان  به رنگ 
ســفید شیرى روغنى مدل 1389 به شــماره موتور  به شماره 
شاســى  به شماره پالك ایران 23- 156 ب38 متعلق به 

مجید رحیمى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 
*****************************************************************

کارت هوشــمندخودرو کامیونت بارى فلزى به شماره 2333957 سیستم هیونداى 
تیپ کروس دى.4آ.ئى مدل 1389برنگ ســفید روغنى شماره موتور  
شــماره شاسى 37911789013668 وشماره پالك 84-866ع 45به نام على مناقبیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندر عباس 
*****************************************************************

بــرگ سبز(شناســنامه) ســند کمپانــى کارخانه )خودرو ســوارى سیســتم پژو تیپ 
206 مــدل 1380برنگ خاکســترى متالیک شــماره موتور  شــماره 
شاســى80603466 وشــماره پــالك 99-334س 69به نــام احمد رضــا توکلى مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندر عباس 
*****************************************************************

برگ ســبز خودروى سوارى ســمند ال ایکس به رنگ ســفید- روغنى مدل 1389 
به شماره موتور 12489053919 و شماره شاسى  شماره 
پــالك 14-795 ص 73 متعلق به آقاى میثم قمشــى ویس فرزنــد عبدالرضا به کد ملى 
1757165843 و شــماره شناســنامه 7615 صادره از اهواز مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى گردد. 
*****************************************************************

پروانه بهره بردارى به شماره 11940 به تاریخ صدور: 1397/5/4 به نشانى قم، 
ناحیه صنعتى طغرود خیابان نبفشه، قطعه NT 20 به شماره کد پستى: 3714149399 

به نام گرمینه جام قم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. قم
*****************************************************************

ســند کمپانى و سند مالکیت ســوارى پیکان مدل 1355 به شماره پالك ایران23-
856س49 شــماره موتور 06060023887 شماره شاسى 9236718 مفقودگردیده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*****************************************************************

برگ ســبز وانت مزدا مدل 1377 به رنگ ســورمه اى متالیک به شماره پالك ایران 
56-268 ص 38 به شــماره موتور 234979 و شــماره شاسى 7716001289 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
*****************************************************************

            آگهى تغییرات شــرکت تترا پارت آریان (با مســئولیت 
محدود) به شماره ثبت 12808 و شناسه ملى 10570029766 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فــوق العــاده مورخ 
1398/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى مسلم اژدرى 
به کد ملى 5609604621 شماره شناسنامه 5609604621 
نام پــدر محمدباقر متولد 1359/12/1 ى ِبه آدرس : اســتان 
قزویــن ، شهرســتان آبیک ، بخــش مرکزى ، شــهر آبیک، محله 
شهرك قدس فاز 2 ، خیابان ولیعصر ، کوچه (سوم) ، پالك 59 ، 
طبقه دوم - به کدپستى 3441354463 با پرداخت 000,000, 
1ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.سرمایه شرکت 
از مبلغ 3,000,000 ریال به 4,000,000 ریال افزایش یافت.
درنتیجه ماده 4 اساســنامه اصالح گردید. ســهم الشرکه شرکاء 
بشرح ذیل مى باشد: آقاى حمید توسلى مبلغ 1,000,000 ریال 
ســهم الشــرکه- آقاى عباس مافى مبلغ 1,000,000 ریال سهم 
الشــرکه - آقــاى الهیار کاکاونــد مبلغ 1,000,000 ریال ســهم 
الشــرکه - آقاى مســلم اژدرى مبلــغ 1,000,000 ریال ســهم 

الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قزوین اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى قزوین (859232)

آگهى تغییرات شــرکت تترا پارت آریان (با مســئولیت محدود) به شــماره ثبت 
12808 و شناسه ملى 10570029766 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1398/11/28 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : آقــاى حمید توســلى به کد ملى 
4322230091 (ازشــرکاء) آقــاى عبــاس مافى به کد ملــى 4322118941 
(ازشــرکاء) آقاى مسلم اژدرى به کد ملى 5609604621 (ازشرکاء) به سمت 

اعضاى هیئت مدیره شرکت براى مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى قزوین (859233)

آگهى تغییرات شــرکت امین تجارت منتخب خراسان ســهامى خاص به شماره ثبت 
14687 و شناسه ملى 10380581822 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عادى ســالیانه مــورخ 1398/4/15 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : -1ترازنامه و کلیه صورت مالى ســال مالى منتهى به 
1397/12/29 به تصویب رســید. -2 روزنامه کثیراالنتشــار سیاست روز جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین شــد. -3 موسســه پایش پرگاس کاردان به شماره 
ثبت 4761وشناسه ملى 14006093996 بعنوان بازرس اصلى آقاى على اصغر 
حبیبــى بعنوان بازرس على البدل به شــماره ملى 1950810496 براى یکســال 

مالى انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى سارى (859269)

آگهى تغییرات شــرکت تولیدى طلوع پالســت شــمال سهامى 
خاص به شماره ثبت 2772 و شناسه ملى 10760263352 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1398/12/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
-1 اعضــاء هیئت مدیــره تا تاریــخ 1400/12/25 به قرار 
ذیــل انتخاب گردیدنــد: آقاى عباســعلى باقریــان طرقى به 
شــماره ملى 1239808161 و آقاى وحید باقریان طرقى به 
شــماره ملى 0075802406 و خانم ام البنین توکلى طرقى 
به شــماره ملى 0042855748 تا تاریــخ 1400/12/25. 
-2 آقاى مهدى ذکورى به شــماره ملــى 2142213014 به 
عنــوان بازرس اصلــى ، خانم صدیقه اصغرى به شــماره ملى 
4568827930 به عنوان بازرس على البدل براى یک سال 
مالى انتخاب گردیدند. -3 روزنامه کثیراالنتشــار سیاســت 

روز جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى آمل (859736)

آگهى فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ باغ با بناى احداثى بمساحت 1348 مترمربع بشماره 5781 
فرعــى از 71 اصلــى واقع در جیالرد که ذیــل ثبت و صفحه 103 دفتــر جلد 37 داراى 
ســند مالکیت چاپى بشماره 305934 بنام خانم زهرا افضلى بغدادآبادى صادر و تسلیم 
گردیده است. سپس نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلى که امضاء شهود در ذیل آن 
بشــماره  19402 - 1399/02/22 بگواهى دفترخانه 481 تهران رسیده مدعى است 
که ســند مالکیت آن بعلت جابجایى منزل مفقود گردیده اســت و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد . از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
باین اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده 
اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند 

مالکیت المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6755
عابدین نورى شیرازى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

ابالغ اجرائیه  به شماره کالسه  752-9/98
مشــخصات محکوم له :  مژگان حســینى به وکالت فاطمه تاجیک به نشــانى خ شهید 
مطهرى جنب فرماندارى  ابتداى شقایق 5 پ3 ط1 محکوم علیه :   مجید هزاره  به نشانى 

مجهول المکان
 به موجب دادنامه شــماره  1107  مورخ 98/10/2   شــوراى حل اختالف پاکدشت 
حــوزه  نهم که وفق دادنامه شــماره ... شــعبه ....دادگاه....قطعیت حاصل کرده اســت.
محکــوم علیه محکوم اســت به پرداخت نفقــه از تاریخ 96/3/1 لغایت پایان ســال 96 
ماهیانه 380/000 تومان از تاریخ 97/1/1 لغایت پایان ســال 7 9 ماهیانه 450/000 
تومــان از تاریخ 98/1/1 لغایت صدور حکــم ماهیانه 520/000 تومان و پرداخت مبلغ 
18/000 تومان هزینه دادرســى و مبلغ 200 هزار تومان هزینه کارشناســى و پرداخت 
حــق الوکاله وکیــل طبق تعرفه کانون وکال 2- پرداخت نیم عشــر دولتــى در حق صندق 

دولت 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاکدشت

ابالغ اجرائیه  به شماره کالسه  2/98- 739
مشخصات محکوم له :   مصطفى روجى به نشانى گرمسار – کرند خیابان انقالب جنوبى 
ســمت چپ درب آخر طبقه دو محکوم علیه : 1- عبداهللا عبد الهى 2- محمود تاجیک   به 
نشانى مجهول المکان  به موجب دادنامه شماره  1263   مورخ  98/10/24  شوراى حل 
اختالف پاکدشت حوزه  دوم که وفق دادنامه شماره ... شعبه ....دادگاه....قطعیت حاصل 
کرده است. محکوم علیه محکوم است به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمى خودرو 
به شماره انتظامى 288 ن 15 ایران 11 بنام خواهان و متساویا محکوم به پرداخت هزینه 
دادرســى به مبلــغ 43/000 تومان در حــق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق 

صندوق دولت به مبلغ 15500 تومان 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاکدشت

ابالغ اجرائیه  به شماره کالسه  15/97- 682
مشخصات محکوم له :  پرى عباسى به نشانى پاکدشت خ ولیعصر کوچه انقالب پ70 
محکوم علیه : على نامدارى    به نشــانى مجهول المکان  به موجب دادنامه شــماره  1184   
مورخ  97/10/22   شوراى حل  اختالف پاکدشت حوزه  پانزدهم  که وفق دادنامه شماره 
... شــعبه ....دادگاه....قطعیت حاصل کرده اســت. محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
نفقه فرزند مشــترك بنام ابوالفضــل نامدارى  از تاریخ تقدیم دادخواســت 97/6/11 
لغایت یکســال 98/6/11 توجها به نظریه کاشــناى از قرار ماهیانه ســیصد و پنجاه هزار 
تومان بابت اصل خواســته در حق خواهان 2- پرداخت نیم عشــر دولتى در  حق صندوق 

دولت 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاکدشت

ابالغ اجرائیه پرونده به کالسه: 9900101 
ابالغ شونده: آرش جهانشاهى متولد 1366/09/21 به شماره ملى 0080203388 
-الهام جهانشــاهى فر متولد 1364/09/20 به شــماره ملى 0082041814 -موضوع: 
آگهــى ابــالغ اجرائیه پرونده به کالســه 9900101 -نظر به اینکه در پرونده به کالســه 
مذکور مســتند به چک شــماره 1591/053817/25 مورخ 1399/02/20 عهده بانک 
ملــت الهیجــان به مبلــغ 300/000/000 ریال منضــم به گواهى عــدم پرداخت به کد 
رهگیــرى 1399/02/29 – 122020014  به عبدالعزیز چوگان ( دارنده چک ) و بابت 
حقوق دولتى متعلقه به عنوان ورثه علیرضا جهانشــاهى فر (صادر کننده چک) به صندوق 
دولت مدیون مى باشــید و بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده از طرفى برابر گزارش موزع پســتى در آدرس اعالمى متعهد له شــناخته نگردیده 
اید لذا بدینوســیله وفق ماده 18/19 آئین نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد و تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب مى شود فقط یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشرمى گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهــى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهــى دیگرى عملیات اجرایى طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.م–الف: 8115
اداره ثبت اسناد و امالك گنبدکاووس

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه ( نوبت اول ) شرکت تعاونى مسکن کارکنان دفتر 
تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم ( هیئت در حال تصفیه)

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاى محترم شرکت تعاونى مسکن مى رساند جلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه نوبت اول این شرکت رأس ســاعت 18/30روز  سه شنبه ، مورخ 
99/03/20 در نماز خانه  مجتمع مســکونى بوســتان  واقع در   فلکه زین الدین انتهاى 

مطهرى شمالى خیابان ابوذر برگزار مى گردد.
ضمنــا هر یک از مالکیــن محترم در صورت عــدم حضور، جهت معرفــى نماینده تام 
االختیــار/ وکیــل خــود به منظور حضور در جلســه فوق الذکــر و اعمال راى مى بایســتى  
حداکثر تا تاریخ 1399/3/17  به محل دفتر  هیئت تصفیه در مجتمع بوســتان  مراجعه 
تــا پس از احراز هویت و تایید وکالتنامه، برگه ورود به جلســه جهت نماینده مالک صادر 

شود. 
الزم به ذکر است  با توجه به برگزارى انتخابات بازرس , و یک نفر عضو هیئت تصفیه 
، داوطلبانى که داراى شــرایط عمومى و خصوصى هســتند مى توانند تا پایان وقت ادارى 
روزشــنبه 99/03/17 تقاضاى خود را جهت بررســى از سوى هیئت تصفیه کتباً به دفتر 
هیئت تصفیه تحویل نمایند .بمنظور انسجام و هماهنگى براى برگزارى جلسه مجمع ، فقط 

اعضاى تعاونى مسکن حق شرکت در جلسه مجمع را دارند. 
دستورجلسه :

1- گزارش عملکرد  هیات امناء و  هیات تصفیه
2- گزارش و تایید  صورت مالى تا ســال 1398 و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه 

و بودجه سال 1399
3- انتخاب یک نفر بازرس و یک نفر بازرس على البدل 

4- انتخاب یک نفر به عنوان عضو هیئت تصفیه 
5- سایر موارد صالحدید مجمع عمومى سالیانه                                     

شرکت تعاونى مسکن کارکنان دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم  (بشماره ثبت 
1881 در حال تصفیه)

آگهى مزایده
دایره اجراى احکام مدنى بابل در نظر دارد در پرونده اجرایى به کالسه 9900059 
له فرشــته اصغرزاده علیه حســین قلى پور جهت وصول محکوم به و هزینه هاى اجرایى 
یک دستگاه آپارتمان کارافه عرصه موقوفه به مساحت 70 مترمربع با قدمت بیش از 15 
ســال ســقف تیرچه بلوك داراى برق و آب و گاز واقع در جاده قدیم آمل بابل –فلسطین 
17 کدپســتى 4717757441 متعلــق بــه محکــوم علیــه را از طریق مزایــده در تاریخ 
99/3/26 روز دوشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجراى دادگسترى بابل به فروش 
برســاند. مزایــده از قیمت پایه به مبلــغ 1100000000 ریال آغاز و بــه باالترین بهاى 
پیشــنهادى واگذار خواهد شــد. برنده مزایده باید پیشنهاد ده درصد بها را فى المجلس 
و مابقــى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. در صــورت انصراف مبلغ پرداختى پس 
از کســر هزینــه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و کلیه هزینه هــاى انتقال نیز با 
خریدارمى باشــد.متقاضیان مى توانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگى اجرا از مال 
مــورد مزایده بازدیــد نمایند.ضمنا برنده مزایده فقط به میــزان 180000000 ریال به 
صورت مشــاعى در مال مورد مزایده شریک مى باشد و فقط به میزان حدود یک دانگ به 

فروش مى رود.م/الف
مدیر اجراى احکام مدنى حل اختالف بابل-حبیب پور

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


